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החלטה

פרשתלסיוםעדהערעורהליךניהולהמשךעיכובעללהורותהמערערמטעםבקשהבפניי

תביעהעדיחמישהשלעדותםסיוםעדלמצעראו, נגדוועומדהתלוי, פליליבהליךהתביעה

.הערעורהליךבמסגרתכעדיםלזמןמבקשהואאותם

בהליךהדיוניותבזכויותיוממשיתלפגיעהלגרוםעלולהלבקשתוהיענותאיכי, טועןהמערער

.הפליליבהליךהגנתוקואתלחשוףועלולההערעור

לתגובתהשיבהמערער. לבקשההתנגדותואתהביעבמסגרתהתגובתוהמשיבהגישזולבקשה

.המשיב

:להלןשיפורטוהטעמיםמכל, להידחותהבקשהדיןכיהיאדעתי

להיפגשלולהתירשיש, היא) שלפנייבבקשההמבקש(המערערשלהעיקריתטענתו.1

מנתעלראשיתעדותתצהירימהםלגבותכדיהפליליבהליךהתביעהמעדיחמישהעם

. בערעורמראיותיוכחלקלהגישם

הליךשל" הקפאה"עליורההמשפטביתכיהמערערמבקש, כאמוריאושרשלאככל

, התביעהעדיחמשתשלעדותםלסיוםעדלמצעראו, התביעהפרשתלסיוםעדהערעור

.הפליליבהליך

היענותאיכיוטועןהערעורהליךבעיכובהצורךאודותבמיליםמכבירהמערער

לאחרהערעוראתלהגישנאלץכיטועןהמערער. בזכויותיולפגועעלולהלבקשתו

ירדנה סרוסישופטתהכב' פני ל

ברק אלימלךמערער
ע"י ב"כ עוה"ד דורון ברזילי ו/או ישראל סלבין

נגד

3מס ערך מוסף תל אביב משיב
ע"י ב"כ עו"ד ערן פיירשטיין

פרקליטות מחוז ת"א (פיסקאלית)



יפו-בית המשפט המחוזי בתל אביב 
2017נובמבר 22

אלימלך נ' רשות המיסים23602-06-17ע"מ

7 מתוך2 עמוד

, ספריםפסילתעלוקנסתשומותמסכפל, עסקאותמסשומתעליוהשיתשהמשיב

.ממששלנזקלותגרוםלעדותהכנתםלצורךעדיועםלהיפגשהחוקיתזכותוומניעת

שפורטוהסיבותבשלבערעורהדיוןאתלעכבמקוםאיןכי, זאתלעומת, טועןהמשיב.2

. המערערידיעל

מנועהמערערכיהיא, המשיבבתשובתהיאאףשהובאה, הפליליתהפרקליטותעמדת

בשלוזאת, הפליליבהליךעדותםנשמעהלאעודכל, התביעהמעדימיעםמלהיפגש

לזימונםמתנגדתאינההפליליתהפרקליטותכייובהר. משפטהליכילשיבושהחשש

. המשפטביתכותליביןחקירתםלצורךהתביעהעדישל

מוניקה' ניצחקלופטין854/97א"רעבענייןהעליוןהמשפטביתמלפנישיצאההלכה.3

שמתנהלאימתכללפיהלטענהבסיסאין"כיהורתנו) 30.4.1997(מ"בעתכשיטים

לסיוםעדהאזרחיההליךאתלעכביש, ענייןבאותואזרחיהליךלצדפליליהליך

ולאביעילותלהתנהלצריכיםופלילייםאזרחייםמשפטייםהליכים. הפליליההליך

יהיהניתןומתיהפליליההליךיסתייםמתילדעתשאין, עודמה, מיותרותדחיות

"....האזרחיבהליךלהמשיך

.מקבילפליליהליךשלקיומובשלאזרחיהליךמעכביםאין, מוצאשכנקודת, מכאן

עםלהיפגשהאזרחיבהליךדיןבעלעלהחלההמניעותכי, המערערלטענתערהאני.4

הליךלניהולבזכותולפגועעשויה, לעדותהכנתםלצורך, הפליליבהליךהתביעהעדי

. הוגן

ההליךשלבדחיהבהכרחמצויוהנכוןהמאוזןהפתרוןכיסבורהאינני, זאתעם.5

הפליליההליךבמסגרתהמערערשלשמחדליוהיאהתרשמותיאםבפרט, האזרחי

הליךשללצורךשלאלהתמשכותלתרוםעשויים, כךואגב, להתמשכותותורמים

. הערעור

לאזןנדרשאך, הערעורבמסגרתהוגןהליךלניהולהמערערשלהאינטרסעללהגןיש.6

תוךההליךלסיוםהמשיבשלהאינטרסכגוןנוספיםחשוביםאינטרסיםמולאלאותו

. ב"וכיו, במחלוקתהשנויהמסשליעילהגבייהלאפשרכדיסבירזמןפרק

עדיעלכדיןשלאהשפעהמפנישמגן, חלופיפתרוןלמצואשניתןבכךבהתחשב.7

זאתוכל, גיסאמאידך, האזרחיבהליךהעדתםאתמאפשראך, גיסאמחד, התביעה

.   הבקשהדחייתלטובתנוטהשהכףלינראה, האזרחיההליךאתלעכבמבלי

להעידמבקשהואאותםהתביעהעדירשימתאתפרטהמערער, המשפטביתלבקשת.8

. הערעורבהליך
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, אפלפנחס, דימנשטייןעודד, מוריהשמואל, רווהשלמה: עדיםבחמישהמדובר

. אילןוגיוראגיאתאביחי

.המערערנגדשהוגשהאישוםבכתבתביעהכעדימופיעיםאלהעדים

החלטתיראו(התביעהעדישלבעדותםהצורךאתבבקשתולפרטהתבקשהמערער.9

מצאתילאאך), 17-18שורות5עמוד, המשפטקדםישיבתבסוף, 17.10.2017מתאריך

למחלוקותאלהעדיםשלהרלוונטיותמהברורהולאהמערערבבקשתלכךהתייחסות

.  עדותםשבשמיעתהנחיצותומההערעורמושא

מדועהמשפטביתידיעלהמערערשלכוחובאתנשאלההמשפטקדםישיבתבמסגרת.10

בעדיםשמדוברהעובדהלאור, תביעהעדיאותםשלנגדיתבחקירהלהסתפקניתןלא

על) הנראהככל(הסתמךשהמשיבהעובדהולאורהפליליבהליךהתביעהמטעם

. הערעורמושאהחלטותיוביסוסלצורךמ"מעחוקריבפניהודעותיהם

אותםלחקורמתכווןשהואבעדיםמדוברהמשפטביתלשאלת: "תגובתההייתהוזו

הםכאשרמשיבהאנימ"מעלשלטונותמסרושהםהודעותעלנגדיותחקירות

" נגדיתחקירהאותםיחקורהסתםמן, הפליליההליךבמסגרתתביעהבעדינמצאים

).3-5שורות2עמוד, 17.10.2017מתאריךדיוןפרוטוקול(

הואאםעדותתצהיריצריךהואלמההמשפטביתלשאלת"אמרהבהמשךאולם

כתצהיריםאותםלהביארוצהשאנימשיבהאנינגדיתחקירהאותםלחקורמתכוון

).6-7שורות, שם" (מטעמםראשיתעדותתצהיריהגשת, מטעמי

מבחינהכינראה), 6-7שורות(המערערכוחבאתשלהנוספתבעמדהבהתחשבגם.11

. נגדיתחקירהשלמאפייניםילבשלהתבצעשצפויהחקירהעיקרמהותית

מתןכיסבורהאני, הפרקעלהעומדיםהשיקוליםבמכלולובהתחשב, כךאוכך

ביןראויאיזוןמשקףנגדיתבחקירההעדיםאתלחקור) המבקש(למערעראפשרות

הדיוניותזכויותיועלשמירהלבין, גיסאמחד, הערעורבירוראתלקדםהצורך

. גיסאמאידך, המערערשלוהמהותיות

מהותייםלנזקיםלהובילצפויהלאהעדיםעםמראשהפגישהמניעת, אלהבנסיבות.12

כדיהמשפטבביתלדיוןהעדיםשלבזימונםדי. המערערידיעלההליךבניהול

לבקשכדיאולמשיב) הנראהככל(שמסרוהודעותעלפהבעלאותםיחקורשהמערער

כדי, כאמורהודעותמסרולאאםגם, מחלוקתהשנויותהסוגיותלגביעמדתםאת

גםניתן. המשפטביתבפניבהמעונייןשהואהתמונהאתלהציגלמערערלאפשר
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עלוהכל, העדיםשליותרגמישהלחקירהאפשרותמתן, אלהנסיבותתחת, לשקול

.הוגןלהליךהמערערשלבזכותוהפגיעהאתשניתןכמהעדלמזערמנת

דיוניתלהוגנותהמערערשלהאינטרסביןהנכונההאיזוןשנקודתלינראה, זהרקעעל.13

בהכרחאינה, הפליליבהליךתביעהעדיעלכדיןשאינההשפעהמפניהחששלבין

כתליביןפהבעלעדותלמתןעדיםאותםשלבזימונםאםכי, האזרחיההליךבדחיית

. ראשיתעדותתצהיריהגשתוללאהמשפטבית

להפריעשעלולותומיותרותארוכותדחיותוללאביעילותלהתבררצריךאזרחיהליך

בירורולסיוםשעדמסבערעורשמדוברשעהשבעתייםנכוניםהדברים. התקיןלניהולו

.גבייהבראינובמחלוקתהשנויהמס

המשפטביתשלהאחרונהמהעתבפסיקתולמצואניתןהגעתיאליהלמסקנהחיזוק.14

ירושליםשומהפקיד' נ' ואחמ"בעגרדאבל-אפחברת5796/17ע"ברבמסגרתהעליון

)15.10.2017 .(

ניתןלא"לפיה) ם-י(המחוזיהמשפטביתהחלטתעלהוגשההערעוררשותבקשת

האישוםבכתבהתביעהעדיברשימתהנכלליםעדיםעםלהיפגשלמבקשיםלהתיר

לזמןיוכלוהמבקשים. האזרחיההליךלצורךראשיתעדותתצהיריגבייתלשם

עדותתצהיריהגשתללא, המשפטביתבאמצעותהרלבנטייםהעדיםאתלעדות

בחקירתמהעדיםשניגבוההודעותאתלהגישהמבקשיםיוכלו, כןכמו. ראשית

20.6.2017מתאריךהחלטה" (העדיםאותםשלראשיתעדותלתצהירכתחליף, המס

).8' מסבבקשה

מאפשרתאשר–המחוזיהמשפטביתהחלטת"כיקבעהעליוןהמשפטבית

מהעדיםשנגבוהודעותולהגיש, המשפטבביתלעדותעדיהםאתלזמןלמבקשים

לשנותהצדקהראיתילא; הדעתאתומניחהמאוזנת–ראשיתעדותתצהיריחלף

ממשיבאופן'תשפיעכנהעלההחלטההותרתכישוכנעתילא, כךעלנוסף. ממנה

הליך'שיתנהללכךתביאאו' ממששלנזק'למבקשיםתגרום', הצדדיםזכויותעל

". 'שגויהבדרךאומיותר

עדיאתיזמןאםממששלנזקלמערערייגרםכיסבורהאינני, הדבריםלסיכום.15

עדיםמאותםהודעותשניגבוככל. עדותתצהיריהגשתללאפהבעללחקירההתביעה

שטיבוככל, ברם. ראשיתעדותתצהיריתחליףאלהישמשוהרי, המסבחקירת

, המסבחקירתשמסרוהודעותעלחקירתםהואהתביעהעדיזימוןשלהאמיתי

.זולעדותבהכנתםצורךאיןממילא, שכנגדחקירהבמסגרת
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פהבעלעדותםאתשימסרומנתעלהתביעהעדיאתלזמןהמערערלבקשתהעתרות

כדיןשאינההשפעהמפניהחששאתמסירה, ראשיתעדותתצהיריחלף, המשפטבבית

שלאבפרט, מיותרותדחיותוללאביעילותהערעורלניהולתורמתוגםאלהעדיםעל

צפויהאישוםלכתבמענהכאשרהפליליבהליךהתביעהפרשתתסתייםמתיברור

).המשיבלתגובתהמערערתשובתלפי(21.1.2018בתאריךרקלהינתן

כיהחששאתהמעלה, המערערלהתנהגותמשקלשנתתילאחרגם, הגעתיזולמסקנה.16

. נגדוהמתנהליםההליכיםאתועודעודלדחותהיאהבקשהמטרת

בסעיפיםלאמורבתמיכה, לבקשההמשיבלתגובתשצורפומהאסמכתאותשעולהכפי

, שונותבטענות, האישוםלכתבמענהמתןפעםאחרפעםדחההמערער, בתגובה19-21

, מענהלוניתןלאועדיין28.2.2017בתאריךהוגשנגדוהאישוםכתבכיאזכיראםודי

. 21.1.2018בתאריךרקלהינתןשצפוי

נוכחתמיההמעלההחקירהחומרילקבלתלבקשתוהנוגעבכלהמערערהתנהלותגם

.להשצורפוולאסמכתאותהמשיבלתגובת20-21מסעיפיםהעולההעובדתיתהמסכת

ובידוהפליליההליךאת, האחתבידו, מעכבשהמערערהוא, אפוא, המתקבלהרושם

. ידועלהמעוכבהפליליההליךלסיוםעדהאזרחיההליךאתלדחותמבקשהשנייה

. ידלתתניתןלאלכך

, הראשונייםבשלביוהנמצא, הפליליההליךשלבניהולוהעיכוביםשלאור, גםמה

נדבךהמהווהדבר, התביעהפרשתלסיוםהצפויהזמןפרקאתלאמודיותרעודקשה

.הערעורהליךלעיכובהבקשהלדחייתנוסף

. בערעורההליכיםלעיכובלבקשתונוסףטיעוןמעלההמערער.17

האזרחיבהליךהגנתוקואתלחשוףייאלץהוא, הערעורהליךיעוכבלאאם, לטענתו

. נפגעתהוגןלהליךזכותותימצאובכך, הפליליבהליךהתביעהפרשתהסתיימהבטרם

.זוטענהלקבלאין.18

זכות. האזרחיבהליךעצמהבפניהעומדתזכותאינהההגנהקואתלחשוףשלאהזכות

ולחשודהפליליהמשפטבמסגרתלנאשםהעומדתהשתיקהזכותשלנגזרתהינהזו

והחשודהנאשםשלדינם, אלולמסגרותמחוץ. המשטרתיתהחקירהבמסגרתבעבירה

מזכותלהבדיל, עצמיתהפללהמפנילחיסיוןהזכותרקלהםועומדתאדםכלכדין

ערךמסמנהל' נמ"בעופיקוחהנדסהנירדר33090-12-15מ"ע( מוחלטתשתיקה

). 15סעיף), 7.11.2016(מוסף
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בהתחשב. הערעורבהליךהשתיקהזכותלמערערעומדתשלא, הואהיוצאהפועל

שנטללמרות(כולוההליךלאורך, המערערכתפיעלמוטלהשכנועשנטלבעובדה

מושאהמחלוקותבטיבבהתחשבהמשיבכתפיעלמוטלהראשוניהראיותהבאת

המוטלההוכחהבנטלעמידהאימשמעותה" שתיקה"בהמערערשלבחירתו), הערעור

.במשפטוהפסדעליו

, כך. בבקשהטיעוניואתלבססכדיהמערערהסתמךעליהבפסיקהישכימצאתילא.19

לא) 8.7.2003(עכושומהפקיד' נ' ואחמ"בעשיווקפייסל3745/03א"רעבעניין

אתלהשיבאךאלאהפליליההליךלסיוםעדהאזרחיההליךאתלעכבהוחלט

. המחוזיהמשפטלביתלגופהלבחינההמחלוקת

חיפהמ"ומעהמכסמנהל' נ' ואחמ"בעובניהיזמותארםראש759/03ש"עבענייןגם

הליךדוחיםאיןלפיוהכללכי, שםנקבעשכן, למערערלסייעכדיאין) 18.5.2006(

גבייהלהבטיחמנתעלוזאת, מסבערעורשאתביתרתקףפליליהליךמפניאזרחי

.הנישומיםביןהשוויוןבעקרוןפגיעהלמנועוכדיהמסשליעילה

.הערעורהליךאתלעכבאיןכימסקנהלכללהגעתי, לעילהאמורכללאור.20

הבאתנטלאתממילאהמטילותהערעורמושאהמחלוקותשלטיבןלאור, זאתעם

מ"בעועפרבנייןקבלנותשרוןזאב3886/12א"ע(המשיבכתפיעלהראשוניהראיות

העדויותלשמיעתאחדשיפוטיום, ראשוןבשלב, ייקבע) 26.8.2014(מ"מעמנהל' נ

היכןהמערעריעדכן, המשיבשלההוכחותפרשתסיוםעם. בלבדהמשיבמטעם

עדיחמשתשלהעדויותשמיעתלסיוםהצפיומההפליליבהליךעומדיםהדברים

התביעהעדיחמשתשלעדותםלסיוםהמתנהכייתרשםהמשפטשביתככל. התביעה

ביתשליומנולאילוציובכפוף, הערעורניהולהמשךשלארוכהבדחייהכרוךאינו

תוךהמערערמטעםההוכחותפרשתלשמיעתנוסףשיפוטיוםייקבע, המשפט

שיקוללפיוהכל, התביעהעדיחמשתשלהעדויותשמיעתסיוםלמועדהתייחסות

. ובהתאם לנסיבותהמשפטביתשלדעתו

אולם אין בכך כדי לשנות המערערלטענות" פרקטיפתרון"יימצאזאתובדרךיתכן

.מן המסקנה העקרונית אליה הגעתי בהחלטה 

:כךקובעתאני, כןעלאשר.21

.1.1.2018לתאריךעדיוגשוהמשיבמטעםראשיתעדותתצהירי

.7.2.2018לתאריךעדיוגשוהמערערמטעםראשיתעדותתצהירי
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שייקבעההוכחותלמועדהתביעהעדיחמשתאתלזמןהמערערשלזכותותישמר

.עדותםלשמיעת

בחודשומוסכמיםחלופייםמועדיםארבעה3.12.2017לתאריךעדימסרוהצדדים.22

.המשיבמטעםההוכחותלשמיעת2018מרץ

.ח"ש8,500שלבסכוםזובקשהבגיןהמשיבבהוצאותיחויבהמערער.23

, בהעדר הצדדים.2017נובמבר 22, ד' כסלו תשע"חהיום,  נהנית


